วันแรก

สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย – ลาวไก

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสาร ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ920
เดินทางถึงสนามบิน เมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแลว้ นาท่านออกเดิน ทางสู่ ลาว
ไก ประตูสู่แผ่นดินเพือ่ นบ้าน มณฑลยูนนาน ประเทศจีนคัน่ พรมแดนด้วยสามเหลีย่ มปากแม่นา้ แดง ลาว
ไกเป็ นเมืองทีร่ ายรอบด้วยภูเขาสูงตา่ สลับกันไป โดยเฉพาะยอดเขาฟานซีปนั ทีม่ คี วามสูงในระดับนา้ ทะเลที่
3,143 เมตร ถือเป็ นยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในภูมภิ าคอินโดจีน อีกทัง้ เมืองลาวไกยังเป็ นเมืองทีม่ อี ากาศดีตลอด
ทัง้ ปี ภูมอิ ากาศเฉลีย่ ต่อปี อยู่ท่ี 23 องศา และบางครัง้ จะมีหมิ ะตกในหน้าหนาว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
เข้าพักที่ MUONG THANH โรงแรมระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)

12.00 น.
13.50 น.

คา่

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

ลาวไก - ซาปา – หุบเขาปากมังกร – หมู่บา้ นกัต๊ กัต๊ – น้ าตกเงิน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 2)
นาทุกท่านเดินทางสู่เมืองซาปา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง)
ตัง้ อยู่ในจังหวัดลาวไก เป็ นเมืองทีม่ คี วามหลากหลายทาง
ชาติพนั ธุม์ ากทีส่ ุดในโลก เมืองซาปาเป็ นเมืองทีม่ อี ากาศ
หนาวเย็นตลอดทัง้ ปี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาว
จึงมีการทานาขัน้ บันไดตามลาดไหล่เขาทอดตัวเรียงรายกัน
อย่างสวยงามจานวนมาก อีกทัง้ เมืองซาปายังเคยเป็ นเมือง
พักตากอากาศของชาวฝรัง่ เศสในสมัยก่อน รวมทัง้ เป็ นเมืองพักตากอากศของชาวต่างชาติและชาว
เวียดนามยาวนานมาจนถึงปัจจุบนั
หลังจากนัน้ นาทุกท่านเดินทางไปยังหุบเขาปากมังกร
(Ham Rong Mountain) ซึง่ ท่านจะได้ชมทะเลหมอกที่
ปกคลุมทัวเมื
่ องซาปา ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ
อันสวยงาม ภูเขารายล ้อมเรียกลมเย็นทีต่ งั้ เด่นเป็ นสง่า
กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร สถานทีน่ ้ ี
เป็ นแหล่งศึกษาหาความรูท้ างธรรมชาติวทิ ยาเพราะมีพชื
พันธุไ์ ม้นานาชนิดทีห่ ายากตลอดจนไม ้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุส์ วยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว
จากนัน้ จึงเดินเท้าต่อขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ซง่ึ ทาเป็ นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่าน
สวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึง่ มีอายุนบั พันปี สาหรับทางขึ้นจุดชมวิวนัน้ วกไปเวียนมาคล ้ายเดินอยู่ใน
เขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพือ่ ถ่ายภาพภาพของเมืองซาปาตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยู่เบื้องล่างห้อมล ้อมไปด้วย
เทือกเขาหว่างเหลีย่ นเซิน่ และเมือ่ มองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปนั ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขา
ลูกใดๆในอินโดจีน สาย หมอกเริ่มเคลือ่ นตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพ
ปรับเปลีย่ นไปมาทุกๆ ห้านาที หลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรัง่ เศส สลับกับสีสนั
ของบรรดาบ้านเรือนผูค้ นและโบสถ์คริสต์ตงั้ เด่นเป็ นสง่าอยู่
เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาบทีต่ งั้ อยู่ใจกลางเมืองซาปาภือ
ว่าคุม้ ค่าทีไ่ ด้มาเห็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
นาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ นกัต๊ กัต๊ หมูบ่ า้ นชาวม้งโบราณของเมือง
ซาปา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติทร่ี ายลอ้ มหมู่บา้ นอย่างสวยงาม รับ
ลมเย็นปะทะหน้า พร้อมชมพื้นทีเ่ พาะปลูกนาขัน้ บันไดของชาวม้ง

คา่

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตร และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านจากชาวบ้าน หลังจากนัน้ พาท่านชมน้ าตกสีเงิน
นา้ ตกทีม่ คี วามสวยงามทีส่ ุดในเมืองซาปา ด้วยความสูง 100 เมตร จากต้นสายไหลจากยอดเขาฟานซีปนั
ลัดเลาะโขดหินลงมาเรื่อยๆถือเป็ นภูมทิ ศั น์ทน่ี ่าเก็บภาพและจดจาเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
เข้าพักที่ Holiday Sapa โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

ซาปา – ฮานอย – วัดเจิ๊นกว๊ก – วัดงอกเซิน – ถนน 36 สาย
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 5)
หลังรับประทานอาหารนาทุกท่านเดินทางออกจากเมืองซาปาสู่เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5
ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
จากนัน้ พาทุกท่านเข้าชมวัดเจินกว๊กวัดนี้มปี ระวัติยาวนานกว่า 1,500
ปี ถือเป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุดในฮานอย เป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์แหล่งทีช่ าว
พุทธจานวนมากมาท่องเที่ยวและกราบ จุดเด่นคือเจดีย ข์ นาดใหญ่
ประกอบด้วย 11 ชัน้ สูง 15 เมตร หอแต่ละชัน้ มี 6 ประตูโค้ง ในแต่
ละช่องประตูมรี ูปปัน้ พระพุทธรูป และยังมีการบรรจุอฐั ขิ องเจ้าอาวาส
แห่งวัดนี้ลงในเจดียด์ ว้ ย
นาท่านเดินทางต่อไปยังวัดงอกเซิน ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบคืนดาบ
(ฮว่านเกีย๋ ม) บนเกาะหยกซึ่งเป็ นเกาะเล็กๆ สามารถข้ามจาก
ฝัง่ ไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือสะพานแสงอาทิตย์มสี ี
แดงสดใสถื อ เป็ นเอกลัก ษณ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ของกรุ ง ฮานอย
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึกกันเสมอ ปัจจุบนั
กลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื่อ ว่า หอคอยเต่ า ตัง้ ไว้เ พื่อ
เชื่อมโยงถึงตานานของวัดแห่งนี้
เดินทางต่อไปยัง ถนน 36 สาย นาทุกท่านเลือกซื้อของฝากบน
ถนน 36 สายย่านโบราณของเมืองฮานอยแต่กลับคราครา่ ไปด้วย

ผูค้ นหลากหลายชนชาติ และรายรอบไปด้วยสินค้าของฝากนานาชนิด โดยเฉพาะบริเวณถนน ห่างกาย
ห่างห่อม ห่างบาก ห่างบ่วม ก็จะเป็ นย่านค้าขายทีค่ ึกคักด้วยสินค้าสารพัดชนิดทัง้ ของกิน เสื้อผ้า และของ
ทีร่ ะลึกทีเ่ ป็ นทัง้ ผ้าไหม กระเป๋ า หรือเครื่องเงินทีม่ ลี วดลายปราณีตสวยงามมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

คา่

วันที่ส่ี
เช้า

11.10 น.
13.00 น.

ฮานอย – จตุรสั บาดิ่งห์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 5) หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ จัตรุ สั บา
ดิงห์ (ถ่านรูปด้านนอก) จัตรุ สั แห่งนี้เป็ นสถานที่ ทีท่ ่านโฮจิมนิ ห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนาม
พ้นจากการตกเป็ นเมืองขึ้นของฝรัง่ เศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็ นเมืองขึ้นถึง 48 ปี
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินนอยไบ....
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VZ 921
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

อัตราค่าบริการ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระเงิน

วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

จานวนที่

9,999

เด็กต ่ากว่า 12ปี
ไม่มีเตียง
9,999

PRO…15-18 SEP

3,000

25+1

PRO…22-25 SEP

9,999

9,999

3,000

25+1

6-9 OCT

10,999
11,999
11,999

9,999
10,999
10,999

3,000
3,000
3,000

25+1
25+1
25+1

13-16 OCT
20-23 OCT

PRO…3-6 NOV
PRO…10-13 NOV
PRO…24-27 NOV
8-11 DEC
15-18 DEC
22-25 DEC
29 DEC - 1 JAN

9,999
9,999
9,999
11,999
11,999
12,999
15,999

9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
11,999
14,999

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,500

25+1
25+1
25+1
31+1
25+1
25+1
31+1

ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้
และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 15 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่ องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ น และ/หรือมี
ผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
ประกาศสาคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จากัดน้ าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่าน
ต้องชาระค่าน้ าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ ออกเดินทางได้ 20
ท่านขึ้ นไป
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ไฮฟอง – ฮานอย - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ,ค่าภาษี
สนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองฮานอย , ค่าที่พกั โรงแรม รวมทั้งสิ้ น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้ อ
ตลอดรายการ , ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ , อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ , ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัย
อัตรานี้ ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือ
หน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษทั ฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการ
บินเพื่อออกตั ๋วเครือ่ งบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป
(นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ว่ มคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบตั ิเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่านและ
สมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆในบริษัทฯ กาหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัท
ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พื้นที่)
13. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ
วุน่ วายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กาหนด และ/หรือ
ตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด โดยค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมือง
จากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี
โดยทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ

“ความสุขของท่านคืองานบริการของเรา”

